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Mediaponent i Skilbo, noves
empreses del CEEI-2
El CEEILleida continua incorporant noves empreses en les seves instal·lacions.
Les dues noves firmes, que obren mòdul al CEEI-2, són Mediaponent (mòdul
2.13), una productora de continguts multimèdia i que gestiona un canal propi de
notícies en directe, i Skilbo (mòdul 2.12), una firma que gestiona un market place
sobre aptituds i habilitats.

Important per a les start-ups:
Girona celebra la jornada
'Empreses emergents i
finançament'
Girona acollirà el pròxim 8 de novembre la jornada Empreses emergents i finançament,
organitzada per la Cambra de Comerç gironina. Aquesta jornada, a la que empreses del
CEEILleida ja han confirmat que hi assistiran, és un punt de trobada entre les empreses
emergents i els inversors mitjançant activitats de speedmeeting i jornades tècniques amb
l’objectiu de facilitar la creació de noves relacions empresarials i impulsar la cooperació i
els fluxos comercials dels agents del sector de les startup a banda i banda dels
Pirineus. CCI PirineusMed és un projecte creat i impulsat per les Cambres de Comerç
d’Andorra, Girona, Lleida i Perpinyà, en el marc del programa europeu Interreg V-Poctefa,
cofinançat pel FEDER, que va adreçat especialment a les pimes, als autònoms i a les
microempreses.
Si esteu interessats en assistir a la jornada, ens ho podeu fer saber al correu
electrònic ceei@ceeilleida.cat

Atenció: nova xarxa d'internet
pròpia per a les sales de reunions
del CEEI-2 i del CEEI-3
Des d'aquest dilluns, les sales de reunions del CEEI-2 i del CEEI-3 disposen de xarxa
d'internet pròpia, tant per cable com per wifi. Qui es vulgui connectar per cable a la sala de
reunions del CEEI-2 cal connectar-se a l'entrada de cable que es troba sota la taula de la
sala amb l'indicatiu X1 o X2, mentre que en la sala de reunions del CEEI-3, les entrades de
cable estan sota la pantalla de TV (VR i DR). En el cas de connectar-se per wifi, les claus
d'accés són les següents:
Xarxa: CEEI SALAREUNIONS
Contrasenya: SalaReunions

